
Hatalomra jutásuk esetén garantált mi-
nimumjövedelmet biztosítanak a sze-
gényeknek, és duplájára emelik a 13 
éve változatlan családi pótlékot, amely 
Orbánék alatt értékének közel a felét el-
vesztette. 

Bérlakás- és panelfelújítási program 
indul, bővítik a települési segélyezése-
ket és a lakásfenntartási támogatásokat. 
Emelik a szociális dolgozók bérét és a 
fogyatékosok támogatását. 2 hónapos 
szabadság járna gyerekszületés után az 
édesapáknak. Megmaradna a családtá-
mogatási program és a rezsicsökkentés 
is. Bővítenék az alacsony jövedelműek 

gyógyszertámogatási keretét. Kiemelt 
kérdésként kezelnék az esélyegyenlősé-
get és a női egyenjogúságot. 

Magyarország kormánya a múlt héten 
elvesztett egy fontos pert az Európai Bí-
róságon. Ez alapján akár hosszú évekre is 
meg lehet vonni az uniós pénzek kifizeté-
sét, ha nem működik demokratikusan az 
ország. 

Az Unió helyreállítási alapjából régóta 
járna Magyarországnak hatezermilliárd 
forint (6 000 000 000 000), amit a korrup-
ció és a nem demokratikus működés mi-
att tartanak vissza.  Vagyis Orbán minden 
magyar ember zsebéből 600 000 forintot 
vesz ki. 

Az Európai Unió garanciákat kér az ál-
lami szintű korrupció, a közpénzek és az 
európai uniós támogatások ellopásának 
megszüntetésére és az igazságszolgál-
tatás függetlenségének biztosítására. 

A magyar kormány világossá tette, 
hogy nem hajlandó változtatni az eddigi 
politikáján. Bojár Gábor, az egyesült el-

lenzék gazdasági tanácsadója attól tart, 
és ennek számos jelét észleli, hogy az 
Orbán-kormány az Európai Unióból való 
kilépést fontolgatja. 
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A korrupt Orbán-kormány miatt 
nem jön a pénz az Európai Unióból 

Ami ebben az országban épült az elmúlt 18 évben, azt az Európai Unióból 
érkező támogatások tették lehetővé. Mivel az Orbán-kormány ellopja a tá-
mogatások jelentős részét, hosszú ideje nem kapunk pénzt az EU-ból. Most 
ezt egy bírósági ítélettel is megerősítették.   
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Garantált minimumjövedelmet 
és dupla családi pótlékot adna 
az ellenzék 

Az egyesült ellenzék fő célja a 12 éve növekvő szegénység megállítása és a 
jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolása. 

Fo
rr

á
s:

 2
4.

h
u

, t
el

ex
.h

u

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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A Fidesz-szavazók fele is szeretne 
Márki-Zay–Orbán-vitát 

A választók 71 százaléka szívesen meg-
nézne egy tévévitát az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter 
és Orbán Viktor miniszterelnök között 
– derült ki a Publicus Intézet közvéle-
mény-kutatásából. Az ellenzéki sza-

vazók 93 százaléka szeretné ezt, de a 
kormánypárt szavazói közül is 51 szá-
zalék, vagyis minden második fideszes 
is megnézne egy ilyen vitát. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy Orbán túl gyáva ahhoz, 
hogy nyíltan kiálljon az ellenfelével. 

Ugyanis Orbánnak két lehetősége 
marad, ha győz a választásokon. Vagy 
végrehajtja az Unió követeléseit, vagy 
kilépteti az EU-ból az országot, és akkor 
marad szövetségesnek Oroszország és 
Kína. 

A helyzetet így kizárólag az ellenzék 
győzelme oldhatja meg, mert ők vissza-
állítanák a demokratikus állapotokat, és 
megakadályoznák az uniós pénzek ello-
pását.  

Forrás: hvg.hu, valaszonline.hu

HAZUDOTT AZ IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTER 

Varga Judit azt állította, hogy a gyermek-
védelminek hazudott törvény miatt ítél-
tek el minket, és ezért nem kapunk pénzt. 
Erről azonban az uniós bírósági ítéletben 
egyetlen szó sincs. A szöveg teljesen egy-
értelmű: a demokrácia hiányával és a kor-
rupcióval van baja az Uniónak. 

Magyarországon egy kezdő tanár fizeté-
se bruttó 195 000 Ft. Ha egy pedagógus-
nak a villanyszámla miatt kell aggódnia, 
akkor sajnos nem képes teljes erővel 
gyermekeink taníttatására koncentrálni.

Egyre terjed a polgári engedetlen-
ség, több száz tanár nem vette fel a 
munkát az elmúlt héten egy-egy napra, 

így tiltakozva a kormány által bejelentett 
új sztrájkrendelet ellen. E szerint lénye-
gében a tanároknak sztrájk közben is 
kötelező órákat tartaniuk. Mivel ez nyil-
vánvalóan elfogadhatatlan a számukra, 
március 16-ra országos megmozdulást 
terveznek. 

Forrás: www.hvg.hu

Tanárok: A sztrájk alapjog

A megalázó bérek és munkakörülmények mellett a kormány még a tanárok 
egyik alapjogát, a sztrájkot is ellehetetleníti. Egy új jogszabály szerint a mun-
kabeszüntetés alatt is tanítaniuk kellene. 
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Ellenzéki március 15-e Budapesten
A hatalom a népé címmel március 
15-én 15 órától a Műegyetem rakpar-
ton kormányváltó nagygyűlést tart az 
Egységben Magyarországért, vagyis 
az egyesült ellenzék.

Az ország minden részéből várják az 
embereket, hogy megmutassák az el-
lenzék erejét, és megüzenjék Orbán 
Viktornak: már csak napjai vannak 
hátra a hatalomban.
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A környezeti egyensúly, ami a szénbá-
nyák bezárása után kezdett helyreállni, a 
mostani ipari beavatkozások miatt ismét 
felborul: az elektromos autógyártás leg-
inkább környezetpusztító gyártási elemei 
folynak nálunk. A felszín alatti vízkész-
letek megfelelő vízmennyisége azért is 
fontos hazánkban, mert a klímaváltozás 
egyik várható hatása éppen a felszíni víz-
készletek csökkenése lesz. Világosan lát-
szik a változás – a tatai források már most 
is alig adnak vizet. 

Ugyanakkor jogszabály tiltja a felszín 
alatti vizek ipari felhasználását. Ezért a 
Tata-komáromi vízvezeték első pályá-
zatát módosítani kellett, mivel először 
a „komáromi ipari park megnövekedett 
vízigényével” indokolták a fejlesztést. Ké-
sőbb ezt úgy módosították, hogy Komá-
rom város megnövekedett vízigénye mi-
att kell a vezeték. Formálisan tehát nem a 
tatabányai karsztvizet fogják felhasználni 
az ipari parkban, hanem az eddigi komá-

romi ivóvizet, cserébe viszont a karsztból 
érkezik a komáromi ivóvíz. A Fidesz sze-
rint ez ennyire egyszerű, nincs itt semmi 
látnivaló.

Tarthatatlan, hogy a fideszes képvi-
selők sorra szavaznak le minden olyan 
javaslatot a témában, ami nem tőlük ér-
kezik. A jelenlegi kormány kizárólag a 
pénzszerzés lehetőségét látja a termé-
szetben. A Balaton magánosítása, a Fer-
tő-tó cölöpházainak eltüntetése, a Ve-
lencei-tó aggályos fejlesztései mind ezt 
igazolják. De ezt láthattuk itt helyben, a 
tatai Öreg-tónál, az Avalon Hotel építési 
tervével kapcsolatban is. Azért kell le-
váltani április 3-án a jelenlegi kormányt, 
hogy végre az itt élők véleménye számít-
son, hogy megállítsuk a környezetpusztí-
tást, a jövőnk ellopását!

Dr Konczer Erik
Tatabánya, Tata, Baj, Szárliget 
és Vértesszőlős országgyűlési 

képviselőjelöltje

Adjátok vissza a vizeinket!

Nem véletlenül mondják, hogy a XXI. század a víz évszázada lesz. Ez nem azt 
jelenti, amit a Fidesz gondol (több aquapark és beépíthető vízparti telek), 
hanem azt, hogy a víz mint éltető erő és mint erőforrás is kiemelt jelentősé-
get kap. Tatabányán és környékén kiváló minőségű az ivóvíz, amelyet az itt 
levő vízbányából nyerünk.


